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Elektroda w otulinie rutylowo-kwaśnej. Zawartość ferrytu w stopiwie około 40%. Zapewnia wysoką odporność na korozję 
naprężeniową oraz bardzo dobrą na występowania pęknięć na zimno. Zaleca się do połączeń stali żaroodpornych, 
różnoimiennych, do spawania stali trudnospawalnych oraz stali nie rdzewnych z wysokowęglowymi oraz napraw elementów 
żeliwnych. Stosuje się do spawania stali np. hartowa nych, wysokowęglowych stali narzędziowych, stali matrycowych i sprężyno-
wych (np. resory). Dodatkowy atut elektrody to uniwersalne zastosowania do spawania stali również o nieznanym składzie 
chemicznym i przy braku określenia grupy stali czy normy materiałowej. 
Zastoso wania: napawanie części metalowych współpracujących ze sobą i narażo nych na ścieranie oraz do narzędzi pracujących 
w wysokich temperaturach i części pieców; napawanie szyn, matryc i narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco. Wykonywanie 
spoin na materiałach trudnospawalnych o wysokiej za wartości węgla i składników podnoszących hartowność. Naprawy 
elementów  żeliwnych.

Łatwe spawanie
WSZYSTKICH 

STALI oraz ŻELIWA
w każdej pozycji

praktyczny upominek
w każdej paczce

GRATIS
+

Każde opakowanie promocyjne Elektrod MOST 29/9 Universal zawiera jeden z dwóch losowo wybranych upominków.

Multi Karta survivalowa + nóż składany
Niewielkich rozmiarów karta survivalo-
wa (multi-tool) wielkości karty płatni-
czej, nadająca się do noszenia w portfe-
lu, zawsze pod ręką, gdy wymaga tego 
sytuacja. Przydatne w czasie podróży, na 
biwakach, kempingach, w samochodzie. 

MULTITOOL brelok
Niewielki gadżet, który zmieści się w każ-
dej kieszeni, a zawiera aż dwadzieścia 
różnych funkcji. Idealny na wycieczki do 
lasu lub w góry. Gadżet może w jedną se-
kundę zamienić się w śrubokręt, poręcz-
ną piłę, łom lub pilniczek do paznokci. 
Miej zawsze przy sobie najpotrzebniejsze 
narzędzia.

tylko 47,97 zł netto
59 zł brutto za opakowanie 
dla średnicy 2,5 lub 3,2 mm
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Multi Karta survivalowa + nóż składany
Funkcje karty: otwieracz do puszek, otwieracz 
do butelek, śrubokręt, linijka, klucz do śrub o 
średnicy 6; 7; 8 i 10 mm, klucz to śrub motyl-
kowych, piła, kątomierz, klucz do małych śrub 
o średnicy 4 i 5 mm.
Składany kompaktowy nóż wielkości karty 
płatniczej, przyda się w wielu niespodziewa-
nych i awaryjnych sytuacjach. Karta po rozło-
żeniu zmienia się w nóż z ostrzem o długości 
7 cm.

MOST 29/9 UNIVERSAL

Klasyfikacja PN-EN ISO 3581-A: E 29 9 R 12 
AWS A5.4: ER 312-17 

Materiał rodzimy EN 10088-1/2 EN 10213-4
X120 Mn 12
X10 Cr 13
Inne połączenia różnoimienne i nieznanego pochodzenia

Skład chemiczny C=0,10; Si=0,90-1,20; Mn=1,0; Cr=28-30; Ni=8-10; FN=40

Pozycje spawania wszystkie

Prąd spawania DC+/AC + stały, plus do elektrody lub przemienny

Własności mechaniczne Granica plastyczności Re>500 N/mm2 
Wytrzymałość Rm=700-800 N/mm2 
Wydłużenie A5>20%, Twardość = 240 HB

Parametry spawania / 
pakowania

Ø 2,5 x 300 mm 55-85 A / 0,5 kg
Ø 3,2 x 350 mm 80-120 A / 0,5 kg

Nr katalogowe Ø 2,5 x 300 mm / 0,5 kg - 07 20 319253
Ø 3,2 x 350 mm / 0,5 kg - 07 20 319323

MULTITOOL brelok
Niewielki gadżet, który zmieści się w każdej 
kieszeni, a zawiera aż dwadzieścia różnych 
funkcji: karabińczyk, otwieracz do butelek, 
ostrze do czyszczenia paznokci, duży śrubo-
kręt płaski, średni śrubokręt płaski, mały śru-
bokręt płaski (do okularów), średni śrubokręt 
krzyżakowy, mały śrubokręt krzyżakowy, klucz 
płaski (zamknięty) 14; 12; 10; 8 i 6 mm; klucz 
do szprych rowerowych, ostrze, przecinak do 
drutu, linijka, przecinak do otwierania opako-
wań; mini łom do podważania, pilnik.

Zbierz cały zestaw gadżetów

*Każde opakowanie promocyjne Elektrod MOST 29/9 Universal zawiera jeden z dwóch losowo wybranych upominków.
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